
เจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาสามารถดาํเนินคดีฟอ้งรอ้งทางอาญาตอ่ผูล้ะเมิด
ไดโ้ดย

การบงัคับสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา

กรณีที�สงสยัวา่เป็นการละเมิด เจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาสามารถดาํเนินการ
สืบสวนเพื�อทราบขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัผูที้�ถกูกลา่วหาวา่ทาํการละเมิดรวมถงึการ
ละเมิด และเพื�อรวบรวมหลกัฐานพยาน  หลงัจากนั�น เจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา
จะสามารถประเมินสถานการณแ์ละตดัสนิใจไดว้า่จะดาํเนินการตามกฎหมายอะไร
ตอ่ผูที้�ถกูกลา่วหาวา่ละเมิด

ควรทาํอย่างไรเมื�อทราบว่าสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาถกูละเมดิ

นอกจากการดาํเนินคดีฟ้องรอ้งทางอาญาต่อผูล้ะเมิด เจา้ของสิทธิในทรพัยส์ิน
ทางปัญญายงัสามารถขอรบัการเยียวยาทางแพง่ เชน่ คาํสั�งศาลตอ่ผูล้ะเมิด รวมถงึ
การชดเชยคา่เสียหายที�เกิดขึ �นจรงิ

มีการเยียวยาทางกฎหมายอะไรบ้างแก่ผู้ถือสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาที�

ถกูละเมดิสิทธิ

กรมทรพัยส์นิทางปัญญาไดจ้ดัตั�งหนว่ยงานไกลเ่กลี�ยขึ �นภายในกองกฎหมาย ซึ�งให้
บริการไกล่เกลี�ยเพื�อระงบัขอ้พิพาทดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาระหว่างเจา้ของสิทธิ
ในทรพัยส์ินทางปัญญากับฝ่ายที�มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งสามารถ
ขอความช่วยเหลือในการยื�นคาํรอ้งเพื�อระงบัขอ้พิพาทดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา
ผ่านกระบวนการไกล่เกลี�ยของกรมทรพัยส์ินทางปัญญา

นอกจากนี�  สามารถดาํเนินการไกลเ่กลี�ยไดที้�ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลางหลงัจากยื�นคาํรอ้ง เนื�องจากศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศกลางใหบ้รกิารไกลเ่กลี�ยก่อนเริ�มกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย

การระงบัขอ้พิพาททางออนไลน ์หรอื Talk DD ใหบ้รกิารโดยไมเ่สียคา่ใชจ้่ายตั�งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2564   สามารถสง่คาํขอไกลเ่กลี�ยทางออนไลนไ์ดที้� Talk DD 
หรอื http://odr.thac.or.th หรอืที�เวบ็ไซตข์องกรมทรพัยส์นิทางปัญญา www.ipthailand
.go.th เลือกหวัขอ้ ‘การระงบัขอ้พิพาททางออนไลน’์ (Online Dispute Resolution)

นอกจากศาลแล้ว มตีวัเลือกในการระงบัข้อพพิาททางเลือกอะไรบา้ง

ต้องแสดงพยานหลักฐานอะไรเพื�อแสดงให้เหน็ว่าเกิดการละเมิดทรัพยส์ิน
ทางปัญญาขึ�น 

มขัี�นตอนการดาํเนินการอะไรบา้งเพื�อขอใหม้กีารจดัการกับการละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปัญญา

มาตรการทั�วไปในการบงัคบัใชก้ฎหมายสาํหรบัเจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาในกรณี
มีการละเมิดเครื�องหมายการคา้ การออกแบบ และสิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตรใ์นประเทศไทย
ไดแ้ก่:

สามารถดาํเนินมาตรการบงัคับใช้กฎหมายอะไรเพื�อป้องกันหรือยุตกิารละเมดิ
ทรัพยส์ินทางปัญญา

กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
กรมศลุกากร
สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ
กองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
สาํนกังานคดีทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง

หลกัฐานแสดงสทิธิของเจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา
พยานหลกัฐานที�พิสจูนว์า่มีการละเมิดและคา่เสียหายทางทรพัยส์ินทางปัญญา
ที�เกิดขึ �นจรงิ

การไกลเ่กลี�ยที�กรมทรพัยส์นิทางปัญญา
การไกลเ่กลี�ยที�ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง
การเจรจาตอ่รอง

การดาํเนินคดทีางแพง่
เจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาสามารถขอรบัการเยียวยาทางแพง่ เชน่ คาํสั�งหา้ม
ผูล้ะเมิด และมีสิทธิแสดงใหเ้ห็นทกุจดุที�อาจเป็นตน้เหตขุองความเสียหายเพื�อ
เรยีกรอ้งคา่เสียหายที�เป็นตวัเงิน
มาตรการบริเวณชายแดน (เคสของกรมศลุกากรเกี�ยวกบัการละเมิดเครื�องหมาย
การค้าและลิขสิทธิ�)
เมื�อเจา้หนา้ที�ศลุกากรพบสินคา้ที�สงสยัวา่เป็นสินคา้ปลอมขณะเฝา้ระวงับรเิวณ
ชายแดน สามารถยดึสนิคา้เหลา่นี �ไวช้ั�วคราว เมื�อยดึแลว้ จะมีการสง่หนงัสอืคาํรอ้ง
ไปยังเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาหรือตัวแทนซึ�งจะขอใหต้รวจสอบ
ผลิตภณัฑที์�ถกูยึด นอกจากนี� เจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาสามารถยื�น
คาํรอ้งตอ่กรมศลุกากรเพื�อขอใหต้รวจสอบสนิคา้ที�มีการขนสง่ตูใ้ดตูห้นึ�ง และ/หรอื
ระงบัการปลอ่ยหรอืสง่มอบสินคา้ที�นาํเขา้/สง่ออกที�สงสยัว่าละเมิดเครื�องหมาย
การคา้ และ/หรอืลขิสทิธิ�

ตวัเลือกอื�น
การสง่หนงัสอืขอใหห้ยดุกระทาํการ (cease and desist letter) และการเจรจาตอ่รอง
ที�เกิดขึ �นตามมา การยื�นคาํรอ้ง เพื�อแจง้ใหท้ราบและเอาออก (notice-and-takedown 
complaints) ผา่นแพลตฟอรม์ทางออนไลน ์(หากพบของปลอมทางออนไลน)์ ฯลฯ 

มหีน่วยงานบงัคับใช้กฎหมายหน่วยงานใดบา้งที�รับผิดชอบเรื�องการคุ้มครอง
สิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาในประเทศไทย

คาํรอ้งทกุขท์างอาญาที�ส่งมาจากพนกังานอยัการและเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ิน
ทางปัญญา(สาํหรบัการละเมิดสิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตร ์ผูบ้รโิภคสามารถยื�นคาํรอ้งได)้

การดาํเนินคดอีาญา

การระงบัข้อพพิาทที�เป็นทางเลือก

เจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาสามารถดาํเนินคดีฟอ้งรอ้งทางอาญาตอ่ผูล้ะเมิด
ไดโ้ดย 

ยื�นคาํรอ้งตอ่ศาลโดยตรง หรอื 
วธีิที�แพรห่ลายกวา่นั�นคือ ยื�นคาํรอ้งตอ่เจา้หนา้ที�ตาํรวจหรอืกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ)  นอกจากนี� เจา้ของสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืตวัแทนสามารถยื�น
คาํรอ้งทางแพง่ตอ่ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางได้

กรมศุลกากร

กรมศลุกากร เลขที� 1 ถนนสนุทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์0-26676000

รายละเอยีดการตดิตอ่

ARISE+ IPR
เฟซบุก๊: facebook.com/EUIPcooperation

ทวิตเตอร:์ @EUIPcooperation

ลงิดอิ์น: linkedin.com/company/euipcooperation/

ยทูบู: EU International Intellectual Property Cooperation

เวบ็ไซต:์ www.ariseplusipr.eu 

อีเมล: Arise+IPR@euipo.europa.eu

แผน่พบันี �ถูกจดัทาํโดย ARISE+ IPR โดยร่วมมอืกบักรมทรพัยส์นิทางปัญญา และ ในความชว่ยเหลอืของ 
Tilleke & Gibbins เนื �อหาของแผน่พบัเป็นความรบัผดิชอบในโครงการของ ARISE+ IPR แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
และ ไม่สามารถสะทอ้นในมมุมองของสหภาพยโุรป (EU) หรอืสาํนกังานทรพัยส์นิทางปัญญาของสหภาพ
ยโุรปได ้(EUIPO) – พฤษภาคม 2564

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา

เลขที� 563 ถนนนนทบรุ ีตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี

11000 

โทรศพัท ์0-2547-4315

กองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ

อาคารกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เลขที� 84 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศพัท ์02-2377535

สาํนักงานคดทีรัพยส์นิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สาํนักงาน

อัยการสูงสุด

ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารเอ) ชั�น 4 ถนนแจง้วฒันะ แขวง

ทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศพัท ์ 02-1421388

กรมสอบสวนคดพีเิศษ

เลขที� 128 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง 

เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์0-28319888

วธีิการบงัคับใช้
ทรัพยส์ินทางปัญญา
ในประเทศไทย

แผ่นพับนี�ครอบคลุมเนื�อหาเกี�ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมายดา้นสทิธิในทรัพยส์นิทางปัญญาสาม
ประเภท ไดแ้ก่ เครื�องหมายการค้า การออกแบบ
อุตสาหกรรม และสิ�งบง่ชี�ทางภมูศิาสตร์



สามารถยื�นคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ผ่านบริการจดทะเบียนทรพัยส์ิน
ทางปัญญาทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-filing service) ของกรมทรพัยส์นิทางปัญญา หรอื
ที�สาํนกังานที�รบัจดทะเบียนของกรมทรพัยส์นิทางปัญญา  ผูที้�ขึ �นทะเบียนเป็นเจา้ของ
เครื�องหมายการคา้จะมีสทิธิแตเ่พียงผูเ้ดียวในการใชเ้ครื�องหมายการคา้ดงักลา่วกบั
สนิคา้หรอืบรกิารที�มีการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้นั�นไว ้ ประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบญัญตัเิครื�องหมายการคา้ของไทยยงัรบัรองสทิธิในเครื�องหมายการคา้
ที�ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบียนในการลวงขาย

เครื�องหมายการคา้ตอ้งมีลกัษณะบง่เฉพาะและตอ้งไมเ่ป็นสิ�งตอ้งหา้มตามพระราช
บญัญตัเิครื�องหมายการคา้ (เชน่ เครื�องหมายที�เหมือนหรอืคลา้ยเครื�องหมายการคา้
ที�มีชื�อเสียงแพรห่ลาย หรอืเครื�องหมายใด ๆ ที�จดทะเบียนมาก่อนหนา้ซึ�งทาํใหเ้กิด
ความสบัสน หรือเครื�องหมายที�ประกอบดว้ย พระนามาภิไธย ธงประจาํชาติ หรือ
สิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตร ์ที�ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายสิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตร)์

เครื�องหมายการค้าคอือะไร

เครื�องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม สิ�งบง่ชี�ทางภมูศิาสตร์

เครื�องหมายการคา้คือเครื�องหมายที�ใชก้บั/หรอืเกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้
หรือบริการเพื�อจาํแนกสินคา้หรือบริการเหล่านั�นออกจากสินคา้
หรอืบรกิารที�มีเครื�องหมายการคา้ของผูอื้�น

อะไรถอืเป็น ‘การใช้’ เครื�องหมายการค้า

“การใช”้ เครื�องหมายการคา้ หมายถงึ การใชเ้ครื�องหมายการคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้
หรอืบรกิารที�มีการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ดงักลา่วในชว่งการคา้ปกต ิ เครื�อง
หมายการคา้ที�ไดร้บัการจดทะเบียนจะถกูเพิกถอนทะเบียนเครื�องหมายการคา้ดว้ยเหตุ
แหง่การไมใ่ช ้หากไมมี่การใชภ้ายใน 3 ปีนบัจากวนัที�จดทะเบียน

มอีะไรบา้งที�จดทะเบยีนการออกแบบอุตสาหกรรมไดแ้ละไม่ได้

การออกแบบที�สามารถจดสทิธิบตัรไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยเสน้หรอืส ีที�ทาํใหผ้ลติภณัฑ์
มีรูปลกัษณภ์ายนอกที�พิเศษ ตอ้งมีความใหม ่และตอ้งประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมได้

การออกแบบจะไมถื่อวา่มีความใหมห่ากถกูนาํมาใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย หรอืหากมีการ
เปิดเผยภาพ สว่นสาํคญั หรอืคาํอธิบายโดยละเอียดตอ่สาธารณชนก่อนวนัที�ยื�นคาํขอ

สิ�งบง่ชี�ทางภมูศิาสตรป์ระเภทใดที�ไม่สามารถรับจดทะเบยีนได้

สิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตรต์อ้งไมเ่ป็นและตอ้งไมป่ระกอบดว้ยชื�อสามญั ที�เป็นชื�อที�ประชาชน
เขา้ใจโดยทั�วไปวา่สื�อถงึผลติภณัฑป์ระเภทนี�

สิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตรที์�ขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน
หรอืนโยบายแหง่รฐัไมส่ามารถจดทะเบียนได้

นอกจากนี� เมื�อมีการประกาศว่าสินคา้ประเภทใดก็ตามเป็นสินคา้เฉพาะ การใชส้ิ�ง
บง่ชี �ทางภมิูศาสตรก์บัสินคา้อื�น ๆ ที�ไม่ไดม้าจากแหลง่ทางภมิูศาสตรที์�ระบไุวใ้นคาํ
ขอจดทะเบียนจะไมช่อบดว้ยกฎหมาย แมว้า่ผูใ้ชจ้ะระบแุหลง่กาํเนิดที�แทจ้รงิของสนิคา้
เฉพาะนี�

ผูใ้ดกระทาํการดงักลา่วขา้งตน้ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กิน 200,000 บาท

การกระทาํใดถอืว่าเป็นการละเมดิสิ�งบง่ชี�ทางภมูศิาสตร์

สิ�งบง่ชี�ทางภมูศิาสตรค์อือะไร

สิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตร ์(Geographical Indication หรอื GI) คือ เครื�องหมายที�ใชก้บั
สินคา้ที�มาจากแหล่งผลิตที�เฉพาะเจาะจง ซึ�งคณุภาพหรือชื�อเสียงของสินคา้นั�น ๆ 
เป็นผลมาจากการผลติในพื �นที�ดงักลา่ว 

การจะไดรั้บสิทธิในการยื�นขอจดทะเบยีนสิ�งบง่ชี�ทางภมูศิาสตร ์ตอ้งทาํตาม
เงื�อนไขอะไรบา้ง

สินคา้ที�มาพรอ้มกบัสิ�งบ่งชี �ทางภมิูศาสตรต์อ้งมาจากที�ตั�งทางภมิูศาสตรที์�เฉพาะ
เจาะจงที�ถกูเรียกหรือนาํเสนอว่าเป็นสิ�งบ่งชี �ทางภมิูศาสตร ์ รวมทั�งตอ้งมีชื�อเสียง 
ลกัษณะ และคณุลกัษณะของผลติภณัฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัแหลง่กาํเนิดเป็นสาํคญั

การกระทาํใดถอืว่าเป็นการละเมดิการออกแบบอุตสาหกรรม

การละเมิดการออกแบบอตุสาหกรรมคือการใชก้ารออกแบบที�ไดร้บัการจดสทิธิบตัร
โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต จาํหนา่ย มีไวเ้พื�อจาํหนา่ย เสนอจาํหนา่ย หรอืนาํเขา้ซึ�งผลติภณัฑ์
ที�มีการออกแบบที�ไดร้บัการจดสิทธิบตัรนั�น  ยกเวน้ในกรณีที�มีการใชก้ารออกแบบ
ดังกล่าวเพื�อวัตถุประสงคใ์นการศึกษาหรือวิจัย  ผูล้ะเมิดตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไมเ่กิน 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กิน 400,000 บาท หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

การออกแบบอุตสาหกรรมคอือะไร

การออกแบบหมายถงึรูปแบบหรอืองคป์ระกอบของเสน้หรอืสขีองผลติภณัฑ ์ซึ�งทาํให้
ผลติภณัฑมี์รูปลกัษณภ์ายนอกที�พิเศษและสามารถใชเ้ป็นลวดลายสาํหรบัผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรม เชน่ งานหตัถกรรม

ทา่นจะคุ้มครองการออกแบบอุตสาหกรรมของทา่นในประเทศไทยไดอ้ย่างไร

สามารถยื�นคาํขอจดทะเบียนสิทธิบตัรการออกแบบอตุสาหกรรมแบบผ่านบริการ
จดทะเบียนทรพัยส์นิทางปัญญาทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-filing service) ที�สาํนกังาน
ที�รบัจดทะเบียนของกรมทรพัยส์นิทางปัญญา  

เจา้ของสิทธิบตัรการออกแบบอตุสาหกรรมที�ไดร้บัการจดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียง
ผูเ้ดียวในการใชก้ารออกแบบที�ไดร้บัการจดสิทธิบตัรกับผลิตภณัฑ ์ นอกจากนี� 
เจา้ของมีสิทธิในการจาํหน่าย มีไวเ้พื�อจาํหน่าย เสนอจาํหน่าย หรือนาํเขา้สินคา้
ที�มีการออกแบบที�ไดร้บัการจดสทิธิบตัรดงักลา่ว เขา้มายงัประเทศไทย

มสัีญญาประเภทใดบา้งในการใช้ เครื�องหมายการค้า

ท่านจะคุ้มครองเครื�องหมายการค้าของท่านในประเทศไทยได้อย่างไร และ
เจา้ของเครื�องหมายการค้าที�ไดรั้บการจดทะเบยีนจะไดรั้บสิทธิอย่างไร

การละเมิดเครื�องหมายการคา้คือการใชเ้ครื�องหมายการคา้โดยไมไ่ดก้ารรบัอนญุาต
กบัหรือเกี�ยวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการในลกัษณะที�อาจทาํใหเ้กิดความสบัสน การ
หลอกลวง หรอืความสาํคญัผิดเกี�ยวกบัแหลง่ที�มาของสนิคา้หรอืบรกิาร

เจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ไดร้บัการจดทะเบียนสามารถดาํเนินคดีฟอ้งรอ้งทางอาญา
กบัผูใ้ดก็ตามที�ปลอมหรอืเลียนแบบเครื�องหมายการคา้ หรอืนาํเขา้ จาํหน่าย เสนอ
จาํหนา่ย หรอืมีไวเ้พื�อจาํหนา่ยซึ�งสนิคา้ที�มีเครื�องหมายปลอมหรอืเลียนแบบ

ผูฝ่้าฝืนตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กิน 200,000 บาท และจาํคกุไมเ่กิน 2 ปี สาํหรบัการ
กระทาํความผิดในการเลยีนแบบ    สาํหรบัการปลอมเครื�องหมายการคา้ โทษจะสงูขึ �น
เป็นปรบัไมเ่กิน 400,000 บาท และจาํคกุไมเ่กิน 4 ปี

นอกจากนี� ผูที้�นาํบรรจภุณัฑห์รอืภาชนะที�มีเครื�องหมายการคา้ที�ไดร้บัการจดทะเบียน
ของผูอื้�นกลบัมาใชซ้ ํ�าเพื�อทาํใหป้ระชาชนหลงผิดวา่สนิคา้นั�นผลติโดยเจา้ของเครื�อง
หมายการคา้ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกิน 4 ปี และ/หรือปรบัไม่เกิน 400,000 บาท

เจา้ของเครื�องหมายการคา้ยงัสามารถขอรบัการเยียวยาทางแพง่ เช่น คาํสั�งศาลตอ่
ผูล้ะเมิด รวมถงึการชดเชยคา่เสียหายที�เกิดขึ �นจรงิ

ในสว่นของเครื�องหมายการคา้ที�ยงัไมไ่ดร้บัการจดทะเบียน เจา้ของเครื�องหมายการคา้
ที�ยงัไม่ไดร้บัการจดทะเบียนมีสิทธิดาํเนินการทางแพ่งเพื�อปอ้งกนัการใช ้และ/หรือ
ไดร้บัคา่เสยีหายจากการละเมิดอนัเนื�องมาจากการลวงขาย  นอกจากนี� ตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทย แมว้า่เครื�องหมายการคา้หนึ�ง ๆ ยงัไมไ่ดร้บัการจดทะเบียน
ในประเทศไทย แต่ผูใ้ดก็ตามที�นาํชื�อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือขอ้ความใด ๆ ในการ
ประกอบการคา้ของผูอื้�นมาใช ้หรือทาํใหป้รากฏที�สินคา้ หีบ ห่อ วตัถุที�ใชหุ้ม้ห่อ 
การโฆษณา รายการแสดงราคา จดหมายเกี�ยวกบัการคา้ หรอืสิ�งอื�นทาํนองเดียวกนั 
เพื�อใหป้ระชาชนหลงเชื�อว่าเป็นสินคา้หรือการคา้ของผูอื้�นนั�น การกระทาํความผิด
ดงักลา่วตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กิน 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กินบาท 20,000 หรอืทั�งจาํทั�งปรบั

การกระทาํใดถอืว่าเป็นการละเมดิเครื�องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตใหใ้ช้เครื�องหมายการค้า
ตอ้งทาํสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดทะเบียนกบักรมทรพัยส์นิทางปัญญา
ตามพระราชบญัญตัเิครื�องหมายการคา้ สญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้
ตอ้งประกอบดว้ยสิ�งตอ่ไปนี�เป็นอยา่งนอ้ย

สัญญาแตง่ตั�งตวัแทนจาํหน่าย
ไมมี่ขอ้กาํหนดหรอืขั�นตอนในการจดทะเบียนสญัญาแตง่ตั�งตวัแทนจาํหนา่ย เวน้
แตใ่นกรณีที�มีการใหส้ทิธิในเครื�องหมายการคา้แก่ผูจ้ดัจาํหนา่ยตามสญัญาแตง่ตั�ง
ตวัแทนจาํหนา่ย (ดสูญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้ขา้งตน้)

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของสญัญาระหว่างเจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ไดร้บั
การจดทะเบียนกบัผูร้บัใบอนญุาต ภายใตเ้งื�อนไขวา่ เจา้ของเดิมตอ้งสามารถ
ควบคมุคณุภาพของสนิคา้ที�ผลติหรอืบรกิารที�ใหโ้ดยผูไ้ดร้บัอนญุาต และ
สนิคา้หรอืบรกิารที�มีการใชเ้ครื�องหมายที�ไดร้บัอนญุาตใหใ้ช้

อะไรถอืเป็น ‘การใช้’ สิ�งบง่ชี�ทางภมูศิาสตร์
การนาํ ‘สิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตร’์ มาใช ้ตอ้งมี:

การผลติสนิคา้ที�จดทะเบียนเป็นสิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตร ์อยูภ่ายในแหลง่ทางภมิูศาสตร์
ของสนิคา้ดงักลา่ว
การใชจ้ากบคุคลที�เกี�ยวขอ้งในการคา้เกี�ยวกบัสนิคา้ที�จดทะเบียนเป็นสิ�งบง่ชี �ทาง
ภมิูศาสตร์

สัญญาแฟรนไชส์
ในปัจจบุนั ไม่มีพิธีการทางกฎหมายตามพระราชบญัญัตินี �เมื�อมีการลงนามใน
สญัญาแฟรนไชสใ์นประเทศไทย ยกเวน้กรณีที�มีการใหส้ทิธิในเครื�องหมายการคา้
แก่ผูใ้หส้ทิธิแฟรนไซสภ์ายใตส้ญัญาแฟรนไชส ์(ดสูญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครื�องหมาย
การคา้ขา้งตน้) 

การกระทาํตอ่ไปนี�จะถือวา่ผิดกฎหมาย:

การใชส้ิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตรเ์พื�อแสดงหรอืทาํใหผู้อื้�นหลงผิดวา่สนิคา้ที�ไมไ่ดม้าจาก
แหลง่ภมิูศาสตรที์�ระบไุวใ้นคาํขอจดทะเบียนนั�นเป็นสินคา้ที�มีแหลง่กาํเนิดจาก
แหลง่ภมิูศาสตรน์ั�น

การใชส้ิ�งบง่ชี �ทางภมิูศาสตรใ์นลกัษณะใดก็ตามที�ก่อใหเ้กิดความสบัสนหรอืความ
เขา้ใจผิดเกี�ยวกบัแหล่งทางภมิูศาสตรข์องสินคา้ รวมทั�งคณุภาพ ชื�อเสียง หรือ
ลกัษณะอื�นใดของสนิคา้นั�น เพื�อสรา้งความเสียหายตอ่ผูค้า้รายอื�น


